במאמרה "הנחש והשבלול ,הפסיו של הזהות

ב שליחותו של הממונה על משאבי אנוש" ,קשת
החדשה ,12 ,קי  ,2005בעמוד  ,27כותבת רות
קרטוֿבלו :
"כמו בטרגדיה היוונית ,הקתרזיס הוא ג של
הקהל".
הערות המערכת:
" (1קתרסיס" )כמו "פרקסיס"" ,מימסיס" וכיוצא בה( היא ש עצ
בלשו נקבה .יש לומר אפוא "קתרסיס היא" ,ולא "קתרסיס הוא".
 (2ג של הקהל? ב פואטיקה לאריסטו ,מביאה הטרגדיה לקתרסיס
באמצעות רגשות החמלה והפחד שהיא מעוררת אצל הקהל ,וא( ורק אצל
הקהל .ג הפחד וג החמלה נובעי – אצל הצופי במחזה – מתו(
הזדהות ע הדמות שעל הבמה" :הוא דומה לנו; מה שקרה לו יכול לקרות
לנו" .בתחילת הפרק הארבעהֿעשר אומר אריסטו )אנו מצטטי מתרגומו
של מרדכי הק(" :שכ על הפייט לחבר את ספורֿהמעשה בדר( כזו שא+
בלא ראיה ירתת השומע את המעשי שנעשו עקב המאורעות ויכמרו
רחמיו ".החמלה והפחד – והקתרסיס שה גורמי לה – ה אפוא אצל קהל
הצופי או אצל הקורא או השומע את הטכסט) .בעול העתיק ,בו נהג אד
לקרוא בקול ג בינו לבי עצמו ,אי כא הבדל של ממש(.
באותו מאמר ,בעמוד  ,29כותבת רות קרטוֿבלו :
"קירקגור הוא המפרש של הנצרות לקורא הלא דתי".
האמנ ? המפרש בהא הידיעה ,של הנצרות בהא הידיעה? כידוע ,קירקגור
היה הוגה דעות מקורי ויוצא דופ ,והדר( בה הוא תופס את הנצרות רחוקה
מ התפיסות השונות של רוב הכנסיות והתיאולוגי המקובלי כנציגיה של
הנצרות בדורות ובמקומות השוני בתולדותיה) .וג כא ,אי מפרש אחד
של הנצרות האחת :מה שהוא פירוש מוסמ( לקתולי אינו פירוש מוסמ(
ללותרני ,או לפרבוסלבי ,וכיוצא בזה; וג בי תיאולוגי של אותה כנסיה
לבי עצמ יש חילוקי דעות רציניי  (.ומדוע דווקא "לקורא הלא דתי"?
ספריו של קירקגור פוני לכל קורא שהנצרות חשובה לו ,וסביר להניח
שהוא עצמו יעד אות ג – א לא בעיקר – לקורא הדתי .בזמנו ,קראו את
כתביו בעיקר נוצרי מאמיני  ,או פילוסופי שגילו עניי בהתקפותיו על
כמה מ הפילוסופי הגרמני של תקופתו .רק בתקופה מאוחרת ,כאשר
החלו לזהות את מחשבתו ע צורה מסוימת של אקסיסטנציאליז
בראשיתי ,הפכו כתביו ג לנחלת של קוראי משכילי שאינ דתיי .

